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1. PRESENTACIÓN:
O 31 de Maio de 2014, organizado por ASEIA, se celebrou en Ourense a “Xornada sobre
Patoloxía Límite na Adolescencia”.
A xornada desenvolveuse no Centro Cultural Marcos Valcarcel e contou co apoio na súa
organización da Consellería de Sanidade e a Dirección Xeral de Familia e Inclusión da Xunta
de Galicia, a Deputación Provincial de Ourense, a Concellaría de Turismo de Ourense, o
Instituto Wilhelm Reich Europa e Trébore S.L.
A xornada contou coa presenza de 78 profesionais de diferentes perfís: psiquiatras, psicólogos,
educadores sociais, traballadores sociais, mestres, xuíces de menores….
As patoloxías límite na personalidade diagnostícanse xeralmente ao inicio da idade adulta, pero
xa hai rasgos que son evidentes na adolescencia e pódense observar indicadores de patoloxía
límite na infancia. Trátase de problemáticas complexas na súa detección e comprensión así
como no seu manexo, con implicacións persoais, familiares e sociais. As patoloxías límite na
adolescencia teñen un impacto social crecente que se manifesta en diferentes eidos, con
especial presenza nos servizos de saúde mental infanto-xuvenil así como nos servizos de
atención a menores. Algunhas das súas manifestacións máis visibles, son o incremento dos
suicidios na adolescencia, as condutas aditivas, ou a violencia filio-parental.
A Xornada de Patoloxía Límite na Personalidade dos Adolescentes foi acreditada como
Actividade de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
2. POÑENTES: (ver galería foto 1)


MONTSERRAT PICANYOL ROIG:
Ten traballado como psiquiatra de nenos/as, adolescentes e adultos en hospitais e centros de
asistencia pública de Saúde Mental dende o ano 1982. Actualmente traballa como psiquiatra e
psicoterapeuta de adolescentes e adultos novos con rasgos de personalidade límite a nivel
privado, ademais de colaborar a tempo parcial no Centro de Saúde Mental Infanto-Xuvenil e na
Unidade de Saúde Mental de Hospitalet.
Formouse no Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Barcelona nos anos 1990-94. Dende
ese momento e ata xullo de 2013, o seu principal supervisor foi o Dr. Pere Folch Mateu. De
marzo a novembro do 2008 formouse co Dr. Otto Kernberg na modalidade de TFP
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(psicoterapia focalizada na transferencia) que ten sido demostrada empiricamente eficaz para o
tratamento do Trastorno Límite de la Personalidade.
Pertence a asociacións de psicoterapeutas como a ACPP (Asociación Catalana de
Psicoterapia Psicoanalítica), a AEPP (Asociación española de psicoterapia psicoanalítica) da
que é delegada da sección de adultos na EFPP (Federación Europea de Psicoterapia
Psicoanalítica) e da ISTFP (Sociedad internacional de psicoterapia focalizada en la
transferencia).


DAVID GARCÍA DÍEZ:
Director do Instituto Wilhelm Reich Galicia en Ourense. Psicólogo e Psicoterapeuta de
orientación Reichiana.

Membro Fundador e da Xunta Directiva da Asociación Española de Vegetoterapia Analítica
Reichiana (AEVAR), Vogal da Sociedade Galega de Sexoloxía, Membro da Asociación
Española de Psicosomatoterapia e Membro de Gradiva, Asociación de Psicoanálisis Aplicado.
Psicoterapeuta Acreditado pola FEAP.

Poñente en numerosos Congresos, Symposiums, Xornadas de traballo, etc. de diversas
Institucións e Asociacións (Instituto Wilhelm Reich, Gradiva, Sociedad Española de
Psicoterapia e Técnicas de Grupo, Asociación Española de Psicosomatoterapia, Asociación
Española de Psicoterapia Psicoanalítica, Instituto Europeo de Estudios de Psicoterapia
Psicoanalítica, etc.).


JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ALCARAZ:
Actualmente Psicólogo do Centre Educatiu l’Alzina (Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil de Generalitat de Catalunya) atendendo a menores e
adolescentes infractores/as. Titor de prácticas do Máster en Psicoloxía Forense e Criminal.

Máster en Psicoterapia Psicoanalítica e Máster en Psicología Forense y Criminal.

Experiencia en deseño, elaboración, implementación e avaliación de programas específicos de
tratamento e intervención psicolóxica especializada para Centros de Xustiza Xuvenil (Programa
de Tratamento de Delitos Violentos; Programa de Tratamento de Delitos Sexuais; Programa de
Tratamento en Saúde Mental; Programa de Tratamento en Drogodependencias e outras
adiccións, etc.).
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JOAN DE LA CRUZ LAGUARDA:
Psicólogo, Psicoterapeuta e Psicopedagogo. Especialista en Infancia e Adolescencia.
Responsable da Sección Infanto-Xuvenil do Instituto Wilhelm Reich en Valencia.

Membro de AEVAR (Asociación Española de Vexetoterapia Analítica Reichiana) e do Instituto
de Psicoterapia Psicoanalítica da Comunidade Valenciana.

Psicopedagogo no Gabinete Psicopedagóxico Municipal de Cheste (Valencia) dende 1984.
Docente no “Diploma de Salud Mental de Niños y Adolescentes” da Universitat de València


RICARDO FANDIÑO PASCUAL:
Psicólogo especialista en Psicoloxía Clínica. Especialista en adolescentes. Psicoterapeuta de
orientación Psicoanalítica e Reichiana .

Director Sanitario do Centro de Atención Especifica (CAE) Montefiz para Menores Infractores.
Psicoterapeuta no Instituto Wilhelm Reich Galicia. Titor de Prácticas do Máster en Psicoloxía
Xeral Sanitaria e do Máster en Psicoloxía Xurídica e Forense da USC.

Máster en Menores en Situación de Risco e Conflito Social e en Sexoloxía. Especialista
Universitario en Psicoterapia Psicoanalítica Membro acreditado da FEAP, de AEVAR
(Asociación Española de Vexetoterapia Analítica Reichiana), da Asociación de Psicoanálise
Aplicado GRADIVA, da Asociación Española de Psicosomatoterapia, da Sociedade Galega de
Sexoloxía. Membro e Presidente de ASEIA (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e
na Adolescencia).

Concesión da Beca Siota de Investigación do Colexio de Psicólogos de Galicia.
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3. PROGRAMA:
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4. RELATORIOS:
Montserrat Picanyol: (ver galería foto 2)

Foi presentada por Pablo Villariño Torrado, Psicólogo e Psicoterapeuta, membro de ASEIA,
Responsable de Saúde de Cruz Vermella Ourense.
“O trastorno límite da personalidade: enfoque evolutivo e diagnóstico na adolescencia”:

Nesta intervención, Montserrat Picanyol sinalou a necesidade de abordar o tema do trastorno
límite da personalidade dende un concepto evolutivo e dinámico, tendo en conta que nun
primeiro momento dase o establecemento dos vínculos e posteriormente prodúcese a
constitución da identidade.

Segundo esta especialista, xa aos tres anos pódese recoñecer o temperamento que se
presentará de adulto. Sen embargo, o feito da interacción entre xenes e ambiente fai que ese
temperamento se exprese de formas matizadas que poden supor unha gran diferenza en
relación co grao de adaptación.

Para finalizar, e tendo en conta que se trata dunha patoloxía en aumento na actualidade, a
poñente, a partir da idea de que esta patoloxía tradúcese nun apego desorganizado
ambivalente que supón a repetición da experiencia de vinculación, insistiu na importancia da
intervención terapéutica e o traballo cos pais, xa que a adolescencia é un momento de
consolidación do trastorno.
“Obradoiro sobre a abordaxe psicodinámica do Trastorno Límite da Personalidade na
Adolescencia, nun caso clínico”:

Neste obradoiro presentou un caso a través da metodoloxía da Psicoterapia Focalizada na
Transferencia. Despois de revisar brevemente os conceptos centrais da conceptualización de
Kernberg da patoloxía límite, utilizou material clínico para invitar ao público a participar na
análise da proxección transferencial da paciente nas distintas sesións da parte inicial da
terapia.
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Entre outros elementos, destacou a necesidade de separar claramente a fase de diagnóstico
da de terapia, e a importancia de establecer de xeito estrito o encadre como base para a fase
terapéutica.

O público participou na identificación das díadas transferenciais e mediante varias cuestións
relacionadas coa aplicación destas técnicas durante o tempo de debate.

David García Díez: (ver galería foto 3)

Foi presentado por Raquel Fernández Míguez, Traballadora Social do CAE Montefiz e membro
de ASEIA.
As “I Xornadas de Patoloxía Límite da Personalidade na Adolescencia” organizadas por ASEIA
(Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia), tiveron lugar no Salón de
Actos da Deputación Provincial de Ourense o día 31 de maio de 2014. Para a súa apertura
contouse coa presenza de David García Díez, poñente de referencia profesional para a nosa
asociación, psicólogo, psicoterapeuta e director do Instituto Wilhelm Reich en Galicia, que é o
centro de atención clínica, investigación e formación con presenza en todo o Estado, sendo o
centro de formación de referencia para ASEIA.

Na actualidade, estase a observar un aumento na prevalencia deste tipo de trastornos da
personalidade que teñen un impacto social que se manifesta en distintos eidos como os
servizos de saúde mental infanto-xuvenil ou nos servizos de atención a menores. Algunhas das
súas manifestacións máis visibles son o incremento dos suicidios de adolescentes, as condutas
aditivas ou a violencia filioparental.
O primeiro invitado da Xornada, presentounos un relatorio que trataba sobre a “Crise na
Adolescencia e a Organización do Carácter”. Falounos sobre as crises como etapas evolutivas
nas que se dan cambios intensos; da adolescencia como etapa de crise emocional e social,
etapa na que se producen cambio moi fortes, frustracións, incerteza de cara ao futuro,
medos….Ademais, David García Díez, dende a súa ampla experiencia como psicoterapeuta,
falounos sobre a configuración das personalidades patolóxicas, en concreto da patoloxía límite
na adolescencia caracterizadas pola presenza dun narcisismo omnipotente, da baixa tolerancia
á frustración ou das dificultades na comunicación, entre outras.
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O seu relatorio resultou de grande interese para o público alí presente, quen participou a través
da formulación de distintas preguntas relacionadas coa detección e tratamento da Patoloxía
Límite da Personalidade en adolescentes ou cos cambios sociais que poderían influír na
configuración desta patoloxía.
Joan de La Cruz Laguarda: (ver galería foto 4)

Foi presentado por Natalia Fernández Díaz, Educadora, Responsable de Voluntariado de Cruz
Vermella Ourense.

A comunicación iníciase cun breve resumo que constata a presenza relativamente frecuente na
clínica de nenos e adolescentes de pacientes de entre 9 e 13 anos coas seguintes
características:

-

Conduta impulsiva e actuadora que manifestan tamén nas sesións clínicas

-

Dificultades de socialización

-

Relacións conflitivas

-

Amizades moi reducidas e pouco duradeiras

-

Actitude omnipotente nas relacións vinculares o que lles leva a continuos conflitos con
pais/nais e figuras de autoridade

-

Lixeiro atraso escolar que non está asociado a dificultades cognitivas xa que o inicio da
escolarización e os primeiros cursos de Primaria realizáronse sen problemas; pode
acontecer tamén que haxa descontinuidade: etapas sen problemas no rendemento xunto a
outras con malas notas.

Características que por similitude se describen para o Trastorno Límite de Personalidade en
adolescentes, o relator comenta que poderíase entender que estamos ante pacientes que
antes da adolescencia están a empezar a desenvolver o devandito trastorno. Esta afirmación
di, pode ser discutible xa que antes da adolescencia non hai unha estrutura estable da
personalidade que permita identificalo con claridade, non obstante os datos evolutivos
póñennos sobre aviso dunha deriva cara a esta patoloxía que convén detectar, xa que se se
actúa axeitadamente de xeito preventivo estaremos a dar oportunidade a que xurdan novas
experiencias relacionais (paciente - terapeuta; paciente - familia; paciente - ámbito escolar) que
lle permitan situarse fronte ao outro sen necesidade de recorrer continuamente a unhas
defensas que, en caso de que se manteñan si que chegarán a ancorar o seu psiquismo nunha
patoloxía borderline.
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Menciona que a experiencia dos primeiros anos de vida, estaría marcada por unha sensación
de fraxilidade interna que convive con momentos de satisfacción narcisista e omnipotente.

O acceso á socialización vese moi limitado e conflictuado xa que dificilmente o/a neno/a
tolerará a sensación de frustración e perda que experimentará cando o outro non accede aos
seus

desexos,

reeditándose

o

reencontro

coa

súa

propia

fraxilidade

interna.

Destaca que estes pacientes necesitan especialmente ver alimentada a súa parte narcisista no
xogo e, por outro lado, é esencial a constancia no establecemento dos límites do encadre.

Para o relator é fundamental o traballo en rede coas persoas e o contexto significativo do/a
neno/a: familia e escola fundamentalmente. En paralelo ás sesións clínicas co/a neno/a, o
traballo cos pais e nais contribúe a curar as feridas que se produciron na relación primaria
posibilitando a capacidade dos pais de conter ao fillo/a, comprendelo e exercer como
autoridade

estructurante.

Advirte que é conveniente coordinar o traballo coa institución escolar. En primeiro lugar para
obter unha información valiosa das impresións que se ten do neno/a dende o devandito
contexto. Así mesmo poderase apreciar a resposta que dende os profesionais da educación e a
institución escolar se está a dar ás súas características. Ao mesmo tempo que se pode acoller
e conter (se se aprecia esa demanda) a ansiedade que pode provocar a súa conduta, convén
orientar aos/ás profesionais para traballar aspectos relacionais dende os modelos de resolución
de

conflitos.

Para finalizar, menciona a necesidade de formación e coidado en relación aos profesionais,
destacando o valor do traballo persoal como espazo para aprender, pensar e elaborar as
relacións.
Juan José Martínez Alcaraz: (ver galería foto 5)

Foi presentado por Rebeca Fernández Pereira, Psicopedagoga, Coordinadora Educativa no
CAE Montefiz e Membro fundadora e da Xunta directiva de ASEIA.

Juan José Martínez Alcaraz, é psicólogo e psicoterapeuta do centre educatiu l ´ alzina de
Barcelona, no que atende a menores e novos infractores. Conta cunha grande experiencia no
traballo con este colectivo, ademais de intervir activamente no deseño de numerosos
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programas específicos de tratamento e intervención psicolóxica especializada para Centros de
Xustiza Xuvenil.

No seu relatorio "TRASTORNOS DÁ PERSONALIDADE EN MENORES INFRACTORES"
exemplifica, poñendo como contexto o centro no que traballa e a súa realidade, temas tan
interesantes como: as principais características psicolóxicas e criminolóxicas dos/as
menores/novos/as infractores/as, a súa relación cos principais trastornos de personalidade e a
súa implicación coa violencia nos delitos cometidos. Así mesmo, fainos un breve esbozo da
intervención integral que deseñan e levan a cabo a nivel psicolóxico sobre esas variables, e
finalmente expón algúns casos prácticos para ilustralo.
Ricardo Fandiño Pascual: (ver galería foto 6)

Foi presentado por Fátima González Álvarez, Educadora Social e membro de ASEIA.

Ricardo Fandiño no seu relatorio, afondou sobre o trastorno límite da personalidade en
adolescentes

internados

en

Centros

Terapéuticos

cumprindo

medidas

xudiciais.

Na súa exposición presentou unha serie de datos sobre a prevalencia do Trastorno Límite da
Personalidade en adolescentes ingresados nun Centro Terapéutico, cal é o seu perfil, estrutura
familiar diagnóstico...
Formulou unha serie casos clínicos que nos permitiron afondar na realidade deste tipo de
trastorno; expuxo unha serie de reflexións a partir das características comúns dos casos
achegados e a relevancia da toma de conciencia dos límites externos para estes mozos e
mozas, e finalmente falounos sobre os factores a ter en conta para unha axeitada intervención
por parte dos e das profesionais que desempeñan o seu labor na Institución Terapeútica,
incidindo na importancia de ser consciente a complexa problemática á se enfrontan, o lugar e o
espazo que corresponde ocupar, a relación terapéutica que é necesario establecer, a
importancia da coordinación e supervisión dos casos, así como a relevancia da realización de
procesos terapéuticos persoais que permitan desenvolver unha maior capacidade emocional
aos e as profesionais.
En relación ás preguntas xurdidas tras a exposición de Ricardo Fandiño, a maioría xiraron en
torno á importancia dos procesos de supervisión e coordinación do traballo cos/as menores,
intentando afondar nos límites a establecer para a realización dunha intervención axustada ás
características dos e das menores.
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5. AVALIACIÓN DOS/AS ASISTENTES:
A xornada tivo a asistencia de 78 profesionais de diferentes perfiles: psiquiatras, psicólogos,
educadores sociais, traballadores sociais, mestres, xuíces de menores. Elaborouse un
cuestionario de avaliación para os asistentes do que se obtiveron os seguintes resultados:

Sendo 1 a puntuación Máis Baixa e 5 a Puntuación Máis Alta:

ORGANIZACIÓN

CONTIDOS

APLICACIÓN

DURACIÓN

EXPECTATIVAS

1

2

3

4

5

0

0

8,89%

31,11%

60%

1

2

3

4

5

0

4,44%

22,22%

33,33%

40%

1

2

3

4

5

2,27%

18,18%

25%

22,73%

31,82%

1

2

3

4

5

2,22%

13,33%

11,11%

46,67%

26,67%

1

2

3

4

5

2,27%

6,82%

20,45%

36,36%

34,09%
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6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Xúntanse enlaces aos reportaxes publicados en prensa escrita e TV:
-

Entrevista a Ricardo Fandiño Pascual:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/04/29/adulto-implica-ejercer-autoridad-ponerlimites/0003_201404O29C2992.htm
-

Entrevista a David García Díez en Telemiño:

http://www.youtube.com/watch?v=KMdJtag1Rug
-

Entrevista a ASEIA en Auria TV:

https://www.youtube.com/watch?v=Rqgf3SWzyzk&feature=youtube_gdata_player
-

Xornadas de Patoloxía Límite na Adolescencia:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/05/26/expertos-nacionales-debatiranourense-sobre-transtornos-personalidad-adolescentes/00031401102667426931769.htm
-

Xornadas de Patoloxía Límite na Adolescencia:

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/05/27/jornada-aborda-patologia-limiteadolescentes/1031049.html
-

Debate sobre Adolescencia en la Actualidad (I):

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/sociedad-fomenta-prolongacionadolescencia-segun-expertos/0003_201406O1C4991.htm
-

Debate sobre Adolescencia en la Actualidad (II):

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/colectivo-sufre-presion-objetivo-facilconsumo/0003_201406O1C5991.htm
-

Debate sobre Adolescencia en la Actualidad (III):

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/profesionales-animan-sociedad-volverred-apoyo-padres/0003_201406O1C5992.htm
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ANEXO: Galería Fotográfica
Foto 1:

Foto 2:
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Foto 3:

Foto 4:

R/ Salvador Dalí nº15 1ºA 32002 Ourense – Tel.: 651595286 –www.aseiagalicia.org

ASEIA

Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia

Foto 5:

Foto 6:
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Fotos 7:
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